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В дослідженні здійснено теоретичний аналіз трансформаційного шляху нового типу 
управління – публічного. Публічне управління територіальними громадами представлено 
уявленням про його зміст, призначення, роль у місцевому самоврядуванні. Зроблена спроба 
здійснити їх структурне співвідношення як елементів системи «публічне управління» на 
рівні територіальних громад. Порівняно поняття «управління», «державне управління», 
«публічне управління» і «публічне адміністрування». Державне управління і місцеве 
самоврядування розглянуто, як головні складники публічного управління, які створюють і 
реалізують процеси побудови демократичного суспільства на рівні первісних ланок із 
широким залученням до цього процесу населення. У результаті проведеного дослідження 
отримано докази відсутності наукового обґрунтування поняття «публічне управління в 
територіальних громадах» і необхідність подальшого дослідження його особливостей. 
Надано сутнісну характеристику понятійного конструкту «публічне управління 
територіальних громад». 
 
The study provides a theoretical analysis of the transformation path of a new type of management - 
public. Public management of territorial communities is represented by its content, purpose, role in 
local self-government. An attempt has been made to implement their structural relationship as 
elements of a system of "public administration" at the level of territorial communities. The concepts 
of "governance", "public administration", "public administration" and "public administration" are 
compared. Public administration and local self-government are considered as the main components 
of public administration that create and implement processes of building a democratic society at 
the level of primitive links with wide involvement in this process of population. As a result of the 
research, evidence of the lack of scientific substantiation of the concept of "public administration in 
territorial communities" and the need for further study of its features were obtained. An essential 
characteristic of the conceptual construct «public management of territorial communities» is given. 
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The combination of all the theories of state, municipal and public administration with the basic 
concepts and conceptual schemes of their common practical application is determined in the 
structure of ideas and models of construction of scientific paradigm of public administration. It is 
stated that the implementation of public administration tasks requires systematic, methodological, 
tool-technological and information-analytical support with the use of computer simulation, its 
technologies and processes, which will accelerate decision-making, increase their quality, reduce 
time and cost in organs maintenance. power. Territorial communities should be regarded not only 
as units of administrative and territorial structure, but as a new territorial organization of power, 
as a system of managing democratic transformations in public administration. Public 
administration of territorial communities should promote awareness, social and public activity of 
the population, catalyze, form and improve systemic relationships and the results of life processes 
and solving public affairs. 
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Постановка проблеми. Після проголошення України демократичною державою і окреслення 

широкого комплексу прав громадян щодо їх участі в управлінні державними справами в Конституції України 
(ст. 140) було закріплено визначення місцевого самоврядування і гарантування державою права органам 
місцевого самоврядування (ОМС) регламентувати значну частину державних справ та управляти ними в 
інтересах місцевих громад, самостійно або під відповідальність осіб місцевого самоврядування. 

Закон України «Про місцеве самоврядування», в якому враховувались демократичні засади 
Європейської хартії місцевого самоврядування (ст. 3) і Всесвітньої декларації місцевого самоврядування, 
суттєво поглибив знання стосовно принципів самоврядного управління. Особливо складні і важливі завдання 
поставлені в Україні перед первісними ланками суспільства. Вони зумовлюють об’єктивну необхідність 
розроблення і впровадження принципово нових чи кардинально модернізованих підходів до їх виконання. 
Запровадження в практику демократичного управління інноваційних методів і технологій їх використання 
безпосередньо залежить від знання теоретичних, методичних і практичних особливостей нового етапу розвитку 
суспільства на рівні територіальних громад. 

Однак сьогодні в українському державотворенні не існує ні кінцевого визначення публічного управління 
територіальних громад, ні єдиного сценарію його здійснення. Очевидно, що залежно від рівня складності та 
інтелектуалізації вирішуваних завдань, рівня розвитку економіки, характеристик внутрішнього і зовнішнього 
середовища українського суспільства повинні обиратися різні комбінації ідей управління, найкращі для існуючих умов 
розвитку. Це створюватиме реальні можливості для сучасних перетворень повноважень державної і місцевої влади на 
територіальному рівні, появи нових сфер і важелів впливу і розподілу ресурсів. 

Останні дослідження і публікації. Аналіз існуючих дефініцій, використовуваних у теоретичних 
джерелах, свідчить про тривалі дискусії стосовно змісту понять існуючих видів управління: державного 
управління, публічного управління та публічного адміністрування. Особливо дискусії активізувалися після 
реформи децентралізації влади, з упровадженням заходів щодо удосконалення організації адміністративно-
територіального устрою України, з уведенням поняття територіальних громад. 

Дослідженню та аналізу теоретичної сутності понять «публічне управління», «публічне адміністрування», 
«державне управління» присвячено чимало наукових праць. Формування і розвиток ідей публічного управління 
висвітлені в працях Г. Арендт, С. Бенна, М. Вебера, Д. Ганна, Дж. С. Мілла, В. Парсонса, Ю. Хабермаса та ін. 
Питання формування і розвитку державного управління та трансформації цієї системи відображені в працях 
багатьох українських вчених: В. Авер’янова, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Мартиненка, А. Мельник, 
М. Міненка, П. Надолішного, Н. Нижник, О. Оболенського, А. Васіної, В. Лугового, Ю. Ковбасюка, В. Князєва, 
Ю. Кальниша, С. Кравченка, Ю. Шарова та ін. Однак складність проблем розвитку публічного управління 
мотивують до подальших його досліджень. 

Мета статті: Проаналізувати й узагальнити наукові праці з проблем формування публічного 
управління територіальних громад на шляху реформування державного управління; уточнити понятійний 
апарат і на основі порівняльного аналізу виробити теоретичне розуміння й визначити структурні складники 
організацій супроводу публічного управління в практику використання. 



Виклад основного матеріалу. Визначення територіальних громад як нових суб’єктів управління з 
наданими їм повноваженнями і завданнями зумовило появу нового змісту і джерел управлінського впливу на 
розвиток суспільних ланок, суспільства в цілому, сформувало умови для соціально орієнтованої ринкової 
економіки і парадигми державного управління, трансформуючи її в публічне управління. Уже перші спроби 
імплементування змісту публічного управління в державне управління і місцеве самоврядування засвідчили, що 
управлінські впливи на суспільні сфери діяльності з боку держави за змістом є публічними і їх можливо розвивати 
як елементи публічної влади не тільки в державному управлінні, а й у місцевому самоврядуванні. Тому з часом 
стали розширюватися межі і напрями «публічності» в усіх видах влади. 

«Публічність» державної влади і місцевого самоврядування на рівні територіальних громад отримала 
характерні риси відповідного публічного статусу. Активна легітимізація переходу і надання державному 
управлінню публічного характеру розпочалася з визначення конституційних основ територіальної влади на 
місцевому рівні та законодавчого закріплення органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Цей 
процес поглибився з прийняттям законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну 
службу», і Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження галузей знань і спеціальності, за якими 
здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти». Галузь знань «публічне управління і адміністрування» і 
відповідні їй освітні спеціальності стали інструментами реального забезпечення публічного управління 
державою і досягнення його цілісності. 

Державна влада трансформується в новий тип управління, набуває публічних рис й опановує новий вид 
управління – публічне, оскільки її призначенням є реалізація державних функцій, спрямованих на пріоритети 
соціально-економічного розвитку. Водночас шлях становлення публічного управління є і зостається непростим 
і далеко не завершеним. Воно до цього часу не має єдиного унормованого визначення, що суттєво ускладнює 
дослідження його особливостей. У наукових джерелах аналізується і широко дискутується низка понять, 
пов’язаних з управлінням загалом, державним управлінням, публічним управлінням і публічним 
адмініструванням. Переваги, пов’язані з особливостями територіальних громад, об’єднанням їх трудових 
зусиль, розкриттям можливостей територій, залежать від економіко-географічного положення територій, 
раціонального використання ресурсів і впровадження сучасних методів господарювання й управління. 

Розгляд понять «управління», «державне управління», «публічне адміністрування», «публічне 
управління» свідчить, що вони не аналогічні, хоча і споріднені (табл. 1). Ці категорії послідовно 
трансформують загальне поняття «управління» у сфери, напрями і процеси його реалізації на різних рівнях 
державного управління, ілюструють його особливості в цілому і у сферах застосування, їх взаємодію і розподіл 
повноважень. Розрізняються ці поняття залежно від суб’єктів управління суспільством. 

Публічне управління тісно пов’язане з умовами і впливами подій, які відбуваються в суспільстві 
(політичні, суспільні, економічні та ін.) і реалізується в тісній взаємодії із самим суспільством, яке залучається 
до його реалізації. Основні завдання публічного управління і процесів його забезпечення є досягнення 
поставлених цілей на всіх ієрархічних рівнях держави і суб’єктів різних форм власності. 

Важливим призначенням публічного управління є забезпечення суспільних цінностей: духовних, 
матеріальних, культурних та інших, які попередньо були сформовані продуктивною працею суспільства, 
примножувалися і гармонізувалися в різних сферах і системах розвитку країни. 

Об’єктом публічного управління в державі, крім суспільства загалом і адміністративно-територіальних 
утворень, є відносини в різних сферах діяльності, колективах, на які спрямовується організаційна та 
контролююча діяльність суб’єктів публічного управління. У місцевому самоврядуванні публічне управління 
відіграє ключову роль, хоча його не можна розглядати як окремий вид місцевої влади.  



Таблиця 1. 
Сутність дефініцій управління, використовуваних в науці і практиці державного управління 

Управління Державне управління Публічне адміністрування Публічне управління 
Процес вироблення та реалізації 
регулюючих, організуючих і 
контролюючих впливів у будь-
яких сферах і галузях суспільства, 
що покладений в основу 
діяльності суб’єктів публічного 
управління [11]. 
Цілеспрямована взаємодія 
суб’єкта і об’єкта, яка 
здійснюється у формі прийняття 
та реалізації рішень і виконання 
основних функцій і 
супроводжується домінуванням 
відносин підпорядкування, що 
характеризуються залежністю 
об’єкта від суб’єкта, високим 
рівнем централізації, 
відповідальністю суб’єкта за стан 
системи [10, с. 10]. 
Цілеспрямований вплив на суб’єкт 
для його впорядкування, 
збереження, удосконалення та 
розвиток [10, с. 11]. 
Громадянин України, який займає 
посаду державної служби в органі 
державної влади, іншому 
державному органі, його апараті 
(секретаріаті), одержує заробітну 
плату за рахунок коштів 
державного бюджету та здійснює 
встановлені для цієї посади 
повноваження, безпосередньо 
пов’язані з виконанням завдань і 
функцій такого державного 
органу, а також дотримується 
принципів державної служби [9, 
с. 15]. 
Діяння, яке приводить до змін 

Діяльність держави (органів 
державної влади), спрямована на 
створення умов для якнайповнішої 
реалізації функцій держави, 
основних прав громадян і свобод 
громадян, узгодження 
різноманітних груп інтересів у 
суспільстві та між державою і 
суспільством, забезпечення 
суспільного розвитку відповідними 
ресурсами [1, с. 157]. 
Практичний, організуючий і 
регулюючий вплив держави (через 
систему своїх структур) на 
суспільну і приватну 
життєдіяльність людей  з метою її 
упорядкування, збереження або 
перетворення, що спирається на її 
власну силу [7, с. 33].  
Процес здійснення авторитарного 
врядування шляхом формування та 
реалізації системи державних 
органів виконавчої влади на всіх 
рівнях адміністративно-
територіального поділу країни, які 
застосовують сукупність способів, 
механізмів, методів владного 
впливу на суспільство [4, с. 21]. 
Систематично здійснюваний 
цілеспрямований вплив держави на 
суспільну систему в цілому або на 
окремі її ланки, на стан і розвиток 
суспільних процесів, на свідомість, 
поведінку та діяльність особи і 
громадянина з метою реалізації 
державної політики, виробленої 
політичною системою та 
законодавчо закріпленої, в інтересах 

Зовнішньоорганізуюча діяльність органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, крім правотворчої, 
юрисдикційної, контрольно-наглядової та правоохоронної 
діяльності. [18, с. 112]. 
Регламентована законами та іншими нормативно-правовими 
актами діяльність суб‘єктів публічного адміністрування, 
спрямована на здійснення законів та інших нормативно-
правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, 
надання встановлених законами адміністративних послуг [6]. 
Як форма реалізації публічної влади – це адміністративна 
діяльність суб’єктів публічної адміністрації, яка є зовнішнім 
виразом реалізації завдань (функцій) виконавчої влади, що 
здійснюється з метою задоволення публічного інтересу й 
негативно відмежовується від законодавчої судової та 
політичної діяльності [16, с. 289].  
Трансформація державного управління в публічний 
самоконтроль і публічне управління [8]. 
Форма реалізації публічного управління, яке здійснюють 
представницькі органи демократичного врегулювання через 
свої виконавчі структури [4, с. 20–21]. 
Теорія та практика державного управління, яка 
характеризується реалізацією адміністративних процедур 
шляхом публічної діяльності застосування інструментів 
демократичного врядування, упорядкування суспільної 
діяльності та надання адміністративних послуг як засобу 
реалізації прав і свобод громадян [5].  
Різновид управлінської діяльності інституцій публічної влади, 
завдяки якій держава та громадянське суспільство 
забезпечують самокерованість усієї суспільної системи та її 
розвиток у певному, визначеному напрямку [1].  
Метод управління, який забезпечує, з одного боку, надання 
суспільству послуг щодо законодавства, з іншого боку, 
реалізацію обраного типу політики, яку втілюють державні 
службовці, яким було делеговано повноваження під час 
волевиявлення народу на виборах, як у межах країни, так і за 
кордоном у всіх напрямах її прояву [1, с. 13]. 
Різновид управлінської діяльності інституцій публічної влади, 
завдяки якій держава та громадянське суспільство 

Управління організацією та напрямками 
реалізації людських і матеріальних 
ресурсів для досягнення бажаних цілей 
[12].  
Вплив суб’єктів, що володіють публічною 
владою на об’єкт  з метою досягнення 
суспільних інтересів [12].  
Як об’єкт наукового пізнання є складним 
та багатоплановим утворенням, основою 
якого є концепція, що випливає із тісного 
взаємозв’язку політики і права, 
управління й влади, політичної системи 
та суспільства загалом, а також взаємодії 
суспільства з різними елементами 
соціальної системи [10]. 
Зорієнтоване на реалізацію публічних 
(загальних) інтересів і включає такі 
складники, як державне управління 
(суб’єктом є органи державної влади) і 
громадське управління (суб’єктом є 
громадські інституції) [22]. 
Взаємодія органів державної влади із 
суспільством у вигляді реалізації 
специфічних державних функцій з метою 
забезпечення соціально-політичного 
ефекту [1, с. 13].  
Суспільне управління, яке здійснюється 
шляхом надання влади суспільству, тобто 
децентралізація, і чим більше управління 
стає децентралізованим, тим більше воно 
є публічним. За наявності рис публічності 
державне управління внаслідок 
впровадження публічного 
адміністрування перетворюється на 
публічне управління [2, с. 44]. 
Здійснення сукупності раціональних 
(тобто запрограмованих і виокремлених 
за певними ціннісними ознаками, 



Управління Державне управління Публічне адміністрування Публічне управління 
стану якогось об’єкта; вплив на 
об’єкт, систему, процес тощо з 
метою збереження їх сталості або 
переведення з одного стану в 
інший відповідно до встановленої 
мети [26, с. 675]. 
Цілеспрямована взаємодія 
суб’єкта і об’єкта, яка 
здійснюється у формі прийняття 
та реалізації рішень і виконання 
основних функцій та 
супроводжується домінуванням 
відносин підпорядкування, що 
характеризуються залежністю 
об’єкта від суб’єкта, високим 
рівнем централізації, 
відповідальністю суб’єкта за стан 
системи [25, с. 12 – 13]. 
Організуюча діяльність 
держави, спрямована на 
виконання її завдань та функцій 
[12, с. 29 – 30]. 

оптимального функціонування та 
розвитку держави [10, с. 26]. 
Процес реалізації державної влади, 
її зовнішнє, матеріалізоване 
вираження, яке поза цим не існує 
[25, с. 23]. 
Практичний, організуючий та 
регулюючий вплив держави на 
суспільну життєдіяльність людей з 
метою її упорядкування, 
збереження або перетворення, що 
спирається на її силу влади [7]. 
Матеріалізоване виявлення 
(вираження) державної влади, що 
здійснює визначені нею спільні цілі 
й завдання в межах системи цієї 
влади, виходячи з принципу поділу 
влади [24, с. 102]. 
Особливий та самостійний різновид 
діяльності держави, що здійснює 
окрема система спеціальних 
державних органів – органів 
виконавчої влади [12, с. 6]. 

забезпечують самокерованість (самоврядність) усієї 
суспільної системи та її розвиток у певному визначеному 
напрямку [2, с. 43]. 
Сукупність державних і недержавних структур та 
повноважень осіб, які здійснюють публічне урядування й 
адміністрування [23, с. 21]. 
Вид політико-правової реформи, що здійснюється у сфері 
виконавчої влади і стосується як її організаційної структури, 
функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин із 
місцевим самоврядуванням [9, с. 14]. 
Цілісний структурований процес, що є складовою публічного 
(державного) врядування (управління), яке здійснюється 
сукупністю органів державної влади та місцевого 
самоврядування з метою забезпечення сталого і всебічного 
розвитку держави в цілому й окремих її регіонів на засадах 
ефективного використання сучасних управлінських методів і 
механізмів, які ґрунтуються на принципах демократії, 
законності та верховенства права, пріоритету прав людини, а 
також ефективного використання та розподілу наявних 
ресурсів держави, що дає змогу забезпечити соціальну 
рівність та високий рівень задоволення суспільних потреб [19, 
с. 75]. 

можливих з урахуванням стану 
зовнішнього середовища) впливів на 
функціонування та розвиток колективу 
людей на основі програми управління та 
інформації про поведінку і стан об’єкта 
управління, спрямованих на підтримку, 
поліпшення та розвиток об’єкта 
управління для досягнення наперед 
визначеної сукупності завдань [22]. 
Пошук у найкращий спосіб використання 
ресурсів задля досягнення пріоритетних 
цілей державної політики [19, c. 15]. 



Публічну спрямованість місцевого самоврядування, його ідентичність з публічним управлінням можна 
порівняти з повноваженнями Кабінету Міністрів України як органу державної влади стосовно розробки 
програм соціально-економічного, науково-технічного та інших видів розвитку країни, завдань міських 
державних адміністрацій і виконавчих органів на відповідних територіях у частині фінансової, цінової, 
інвестиційної і податкової політики, у сфері праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти і науки, 
культури, охорони природи, економічної безпеки та ін. 

В управлінні територіями публічне управління представлене розвинутою системою органів державної і 
місцевої влади, а також органів самоорганізації. Воно консолідує діяльність на соціальний і економічний розвиток, 
спрямовує її на визначення різновекторних завдань в усіх сферах життєдіяльності та виконання цих завдань. 
Реалізуючи соціальні процеси суспільного буття, економіки і природокористування, публічне управління створює 
загальні засади підвищення добробуту і захисту прав людей, охорони здоров’я, наукової та науково-технічної 
діяльності, управління ресурсами і підвищення трудомісткості потенціалу прискорення. Водночас термін «публічне 
управління» часто ототожнюють з терміном «публічне управління і адміністрування». 

Термін «адміністрація» у сфері управління суспільством історично має поширене визначення 
діяльності. Воно походить від лат administration – керування, управління. Тобто воно відповідає функціональній 
природі влади і традиційно означає сукупність органів управління, які здійснюють зазначену діяльність, що має 
адміністративний характер. 

Поняття «публічне адміністрування» в наукових джерелах розглядається як політична категорія, правова 
категорія, професійна категорія, які взаємодоповнюють одне одного. У практичному використанні найбільша 
увага приділяється їй як категорії публічного управління. У побудові демократичної правової України та її 
інтегруванні у світовий економічний простір із конкурентоздатною економікою більш ємним і використовуваним 
стає термін «публічне управління», якому на первісному рівні життя суспільства – територіальним громадам 
надається виключна роль. Функції теорії публічного управління відображають основні напрями її впливу на 
розвиток знань про державноуправлінську діяльність, його вплив на розв’язання проблем демократичних 
перетворень та наближення державного управління та місцевого самоврядування до кращих світових зразків. 
Воно охоплює всі сфери суспільного життя. В управлінській термінології цей термін має поширене використання, 
він присутній у всіх країнах і мовах світу і стосується управлінської і правової діяльності. В Україні терміни 
«публічне управління» і «публічне адміністрування» розглядаються як майже тотожні, хоча зазвичай вони мають 
конкретні відмінності. До свого предмета – публічне управління цей термін уключає як державні, так і недержавні 
інститути, відображає бізнесове управління (вузьке адміністрування), а також менеджмент [11]. Українські вчені 
розглядають його як сукупність державних і недержавних об’єктів публічної влади, де ключовими структурними 
елементами є виконавчі органи. 

Аналізуючи публічне управління територіальних громад слід виділяти, що державна, місцева і суспільна 
організації влади на рівні територіальних громад існують одночасно і спрямовуються на розроблення і здійснення 
внутрішньої політики, визначення і регулювання управлінських видів відносин, слугують реалізації публічної 
влади, але відрізняються масштабами і напрямами впливу. Вони є суб’єктами публічної влади різного рівня 
(загальнонаціонального і територіального), мають багато спільного в об’єктах врядування, оскільки більшість 
місцевих справ неможливо чітко розмежувати. Співвідношення державного управління та місцевого 
самоврядування в органах самоорганізації в публічному управлінні територіальних громад в загальному обсязі 
його виконуваних функцій і завдань визначити надзвичайно важко. Це питання і питання їх часового порівняння 
німецький вчений Р. Айзенг назвав «складною методологічною проблемою» [2, с. 43]. 

Зміст і принципи публічного управління базуються на сукупності поєднання знань з права, економіки, 
соціології, психології, прикладної механіки, кібернетики, інформатики і системотехніки із широким 
застосуванням технологій і форм організації діяльності, використовуваних у менеджменті. Оскільки підтримка і 
розвиток процесів життєдіяльності і розвитку територіальних громад починається на первинному рівні 
суспільства – суспільних осередках територіальних громад, особливої уваги потребує публічне управління їх 
системною організацією і діяльністю, а також забезпечення умов суспільного розвитку. Ця багатогранна 
проблема стає надзвичайно актуальною. 

Узагальнення результатів проведеного дослідження дозволило сформувати таке уявлення про місце, 
роль і значення публічного управління в місцевому самоврядуванні територіальних громад. 

Місцеве самоврядування в територіальних громадах являє собою публічне управління, що акумулюється 
для вирішення багатоцільових і різноаспектних завдань об’єктів управління завдяки поєднанню елементів 
державного управління, місцевого самоврядування, публічного управління й адміністрування в частині виконання 
державного законодавства, суспільного управління самоорганізованих структур і муніципального менеджменту. 
Завданням публічного управління на цьому рівні є забезпечення місцевих потреб території і населення, 
суспільних інтересів і інтересів держави шляхом впровадження інноваційних методів публічного управління 
процесами життєдіяльності та розвитку територій. Це потребує суттєвого розширення «інтелектуальних» 
можливостей систем управління, застосування нових методів і технологій управлінської діяльності. 

Зміст публічного управління розкривається в соціально-політичних, соціально-трудових, соціально-
культурних відносинах між владою і суспільством, владою і бізнесовими структурами, бізнесом і суспільством 
загалом. Результатом таких відносин має бути збереження, забезпечення і нарощення суспільних цінностей, 
співставних з інтересами людей і держави стосовно побудови нового демократичного порядку, нової управлінської 
культури. 



Публічне управління територіальними громадами налагоджує і розвиває систему взаєморозуміння, 
обґрунтовує далекоглядні цілі розвитку, забезпечує опанування й використання інновацій, формує правові й 
організаційні засади публічної діяльності територіальних громад в інтересах суспільства і держави. 

Публічне управління на рівні територіальних громад повинно враховувати їх системні особливості. 
Питома вага структурних елементів публічного управління в місцевому самоврядуванні і державному управлінні 
збільшується, на рівні територіальних громад вона є найбільшою. Вони формуються залежно від особливостей 
територіальних громад, цілей і умов їх розвитку, ресурсів і потреб жителів, впливаючи на розвиток територій за 
допомогою нових механізмів суспільного цивілізаційного розвитку, при цьому жителі, як учасники процесу 
розбудови власного життя стають його активними носіями. На сучасному етапі територіальні громади слід 
розглядати не тільки як одиниці адміністративно-територіального устрою, а як нову територіальну організацію 
влади, як систему управління демократичними перетвореннями в суспільному управлінні. Враховуючи 
вищезазначене нами надана сутнісна характеристика понятійного конструкту «публічне управління 
територіальних громад»: 

Публічне управління територіальних громад – демократичний інститут, який реалізує складні 
макроекономічні процеси соціальних систем відкритого типу на території їх розташування із застосуванням 
усіх видів управління: державного, муніципального, суспільно-самоорганізаційного управління суб’єктів 
суспільної праці, а також створює і реалізує контури й процеси побудови нового демократичного порядку, 
починаючи з базових ланок. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження отримані докази відсутності наукового 
обґрунтування поняття «публічне управління в територіальних громадах» і доведена необхідність подальшого 
дослідження його особливостей. Показано, що і державне управління, і місцеве самоврядування є публічними. 
Вони є формами реалізації публічної влади і спрямовуються на однакові цілі, займаються суспільними 
відносинами і спільними інтересами суспільства, відрізняються масштабами і співвідношеннями на різних 
ієрархічних рівнях – державному, регіональному і місцевому. Це доводить, що усі вони є різновидами 
публічного управління. 

Необхідним стає у складі ідей і моделей побудови наукової парадигми публічного управління 
поєднання всіх теорій державного, муніципального і суспільного управління з основними поняттями і 
концептуальними схемами їх спільного практичного застосування. Реалізація завдань публічного управління 
потребує системного, методологічного, інструментально-технологічного та інформаційно-аналітичного 
забезпечення з використанням комп’ютерного моделювання, його технологій і процесів, що пришвидшить 
прийняття управлінських рішень, підвищить їх якість, знизить витрати часу і вартості в утриманні органів 
влади. 

На сучасному етапі територіальні громади слід розглядати не тільки як одиниці адміністративно-
територіального устрою, а як нову територіальну організацію влади, як систему управління демократичними 
перетвореннями в суспільному управлінні. Публічне управління територіальних громад повинно сприяти 
підвищенню свідомості, соціальній і громадській активності населення, каталізувати, формувати і 
вдосконалювати системні відносини і результати процесів життєдіяльності і вирішення суспільних справ. 
Представлено авторське визначення поняття «публічне управління територіальних громад». 

Порушені проблемні питання розвитку публічного управління територіальних громад повинні стати 
напрямами подальших наукових і практичних досліджень. 
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